
Yrkesorienteringspraktik
Bygg- och anläggningsbranschen
Nyfiken på byggbranschen? Nu öppnar byggbranschen upp med en egen praktikmodell så att du 
får möjlighet att pröva på branschens olika yrken. Var med och framtidsäkra byggbranschen!  

Söker du drömjobbet? Testa bygg!

Varför ska jag praktisera inom bygg?
Ett byggyrke ger dig ett skapande yrke med stor  
självständighet, rörlighet och en bra lön. Sedan är  
det ett framtidsjobb där du är säkrad jobb i många år. 
Det är drömjobb i våra ögon! Vågar du testa?

Hur fungerar praktiken?
Det är en 3, 6 eller 12 månader lång praktik där du 
går bredvid och får en inblick i byggyrkena. Kontakta 
Arbetsförmedlingen eller ett byggföretag och berätta 
att du är intresserad av att praktisera.

Hur mycket tjänar jag under praktiken?
Företaget betalar dig den lön som elever i åk 1 på 
byggprogrammen får på sin feriepraktik. 2017 var det 
88 kronor i timmen.

Vad händer efter praktiken?
Hittade du drömjobbet, så har du efter praktiken  
möjlighet att starta en lärlingsanställning via  
Yrkesintroduktionsavtalet. Prata med arbetsgivaren  
du praktiserar hos eller Arbetsförmedlingen.

Söker du en drömanställd? Testa någon ny!

Varför ska jag ha en praktikant?
Redan idag har vi stor brist på byggare. Den bristen 
kommer bara att öka om inte branschen tillsammans 
agerar idag. Om du idag öppnar dörren för en nyfiken 
person, kan du om några år ha säkrat din mest lojale 
och komptenta medarbetare. Vågar du låta bli? 

Vad kostar det för mitt företag?
Du betalar praktikanten ferielön enligt åk 1 på  
bygg- programmet. Du investerar sedan viss tid på  
att visa personen yrket ur flera perspektiv under  
några månader. Du får inga statliga stöd, men  
kanske en ny, stolt byggare i ditt arbetslag?

Hur gör jag för att få en praktikant? 
Kontakta Arbetsförmedlingen eller din regionala 
anpassningsgrupp för matchning. Obs! praktiktiden 
kan inte tillgodoräknas i en lärlingsutbildning. Om du 
hittat din drömanställde, kicka gärna igång en lärlings-
anställning så fort du vet att du hittat rätt. Då får  
personen möjlighet till utbildning och yrkesbevis.
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www.nubyggare.com
Bygg- och anläggningsbranschen i samverkan


